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VÝSTAVA POKRAČUJE, 

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 

Soukromý výtvarný obor Hany Kocourkové ve 

Valašském Meziříčí a Výtvarná dílna v Rožnově 

pod Radhoštěm a v Ostravě rekapituluje 

uplynulý školní rok a představuje výstavu, která 

bude k vidění do října v pizzerii Al Ponte 

ve Valašském Meziříčí (u kina).

V letošním roce jsme městu Valašské Meziříčí věnovali dva projekty z cyklu 

„Surrealismus – pocta J. Miróovi“, které na vernisáži převzal místostarosta Jiří 

Pernický. Další věnované obrazy udělaly radost v prostorách Diakonie ČCE 

a nemocnice ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 

Kurz kresba a malba byl v letošním roce inspirován tématem perspektivy. Studenti 

se snažili zachytit předměty v objemu na dekorativním sprejovém podkladu, budovali 

výtvarnou kompozici a zvládli klasickou kresbu zátiší a draperie. Starší žáci a dospělí 

pracovali volněji na výtvarných projektech. Nezapomněli jsme ani na nejmenší žáčky 

v kurzu malování pro rodiče s dětmi od tří let. 

Také v letošním roce bylo přijato několik absolventů na vysoké a střední školy 

s uměleckým zaměřením. Pomohl také letní kurz FestAD – týdenní příprava na 

talentové zkoušky na školy architektury, designu a další umělecké obory, který 

se každoročně koná ve Valašském Meziříčí a v Praze. www.festad.cz 

Novinkou uplynulého školního roku byly Inspirační kurzy pro dospělé, v nichž dospělí 

zájemci z řad veřejnosti mohli najít originální nápady, vyzkoušet si kombinované 

výtvarné techniky a najít inspiraci pro výtvarnou tvorbu a využít ji jak k vlastnímu 

výtvarnému růstu, tak například ve výuce výtvarného umění. 

Kurz dějiny designu navázal na předešlý cyklus dějiny umění a dějiny architektury 

a představil zájemcům nejsoučasnější trendy a osobnosti ze světa designu, designové 

návrháře i světová studia a renomované výrobce. 

Výtvarná výuka startuje začátkem září a všichni se těšíme, že i příští školní rok bude 

stejně příjemný jako ten uplynulý a že na našich výstavách bude opět k vidění spousta 

krásných děl. Více na www.vytvarnavyuka.cz 

Pan místostarosta J. Pernický na vernisáži 


